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! LONDRA, 9 (prin telefon). 
Cele două loturi de rugbyști 
români — echipa reprezenta
tivă și juniorii de la. R.C. Gri- 
vița Roșie — s-au reunit luni 
seara, în celebra stațiune bal
neară engleză Bath, pentru a 
urmări un veritabil meci al 
speranțelor sportului cu balo
nul oval din Europa. Am vă
zut o partidă foarte frumoa
să, în care s-au înscris șapte 
eseuri, unul mai spectaculos 
decît celălalt, partidă domina
tă de Selecționaia de școlari 
(19 ani) a Angliei, reîntoarsă 
recent dintr-un triumfal tur
neu în Australia și Noua Ze- 
elandă, al''Cărui bilanț de ex
cepție i-a determinat pe spe
cialiști să considere această 
echipă cel mai puternic XV 
din rugbyul mondial juvenil. 
Victoria sa (28—6) apare, prin 
urmare, logică. Pentru noi a 
.fost un motiv de mîndrie să-l 
aflăm printre componenții Se-

Ion Budușan (stingă) și-a început drumul spre primul loc al
turneului cu o victorie categorică in fața lui Jiirgen Aims 

(R.D.G.) Foto : Wolfgang SCHMELZER-Berlin

PREGĂTIREA FIZICĂ PRECARĂ 
BAREAZĂ DRUMUL BOXERILOR NOȘTRI 

SPRE VICTORIE
Cea de a X-a ediție a Tur

neului internațional de box 
găzduită în sala Werner-Se- 
elenbinder din Berlin s-a 
bucurat de o participare pe cît 
de numeroasă pe atît de va
loroasă. 126_ de sportivi din 18 
țări s-au -'intilnit în capitala 
Republicii Democrate Germa
ne pentru o autentică repeti
ție preolimpică. A fost verifi
cat potențialul de luptă al u- 
nor boxeri consacrați, cu pal- 
marese strălucite, au fost tes
tați tineri talentați în care an
trenorii investesc mari spe-

Adnotări la turneul

final de oină

„BĂTAIA MINGII" - 
ATU UL CAMPIONILOR
După o întrerupere de un 

an, oiniștii de La Dinamo 
București au reînnodat șirul 
succeselor, cîștigînd duminică, 
la Tîrgoviște, cel de-ai 10-lea 
titlu de campioană a țării în 
ultimii 30 de ani. Agili și ra
pizi, elevii antrenorilor Ale
xandru Ciobanu și Gheorghe 
Vlase au adus în joc elemente 
inedite, de natură să contribuie 
la dinamizarea si creșterea ni
velului spectacular al sportului 
nostru național. Ei au țesut 
broderii de pase derutante la 
„prindere" (unde au țintit 68 
de adversari, acumulind 136 
de puncte) și au construit cu 
acuratețe faze spectaculoase, 
de apărare ermetică la „bătaia 
mingii", realizînd 74 de puncte 
suplimentare in 9 meciuri. 
Principalul realizator a fost 

lecționatei internaționale Bar
barians pe juniorii Moraru, 
Pongragz și Benguș, care au 
lăsat o bună impresie.

După această partidă, trico
lorii s-au reîntors la Cardiff, 
marți dimineață ei plecînd 
spre londra. Recent încheiatul 
lor turneu galez continuă să 
fie comentat pe larg, la mo
dul cel mai favorabil. Din dis
cuțiile purtate cu ziariștii din 
Marea Britanie s-a desprins, 
din nou, impresia frumoasă 
lăsată de evoluția reprezentan
ților României. Astfel, împăr- 
tășindu-ne opiniile despre ulti
mul meci al turneului, aprecia
tul ziarist londonez David 
Frost, de la The Guardian, 
spunea : „A fost un joc foarte 
important și foarte frumos. îmi 
pare rău că românii au pier-

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare în pag. a 4-a) 

ranțe pentru turneul olimpic 
de anul viitor. Iată cîteva 
nume cu rezonanță în boxul 
amator internațional prezenți 
la întreceri : campionul olim
pic Ciu-En-Zo (R.P.D. Core
eană), campionul european 
Tarmo Uusivirta (Finlanda), 
campionul european de tineret 
și cîștigător al ultimei ediții 
a Spartachiadei popoarelor din 
Uniunea Sovietică, Roman Fi-

Petre HENȚ

(Continuare în pag. a 4-a)

Oiniștii dinamoviști 
courile de campioni.

Ion Fundățeanu, autorul a 16 
puncte din 18 posibile, secon
dat de căpitanul echipei, Nico- 
lae Păsărică cu 10 puncte, un 
centru mijlocaș creator și ex
celent coordonator.

Specialiștii prezenți la Tîrgo- 
viște au fost. în unanimitate, 
de părere că pe lingă o „prin
dere" bine armonizată în toate 
compartimentele, alu-u] cam-

Tricolorii — intr-o secvență a antrenamentului de ieri dimineață 
Foto : Dragoș NEAGU 

în vederea jocului de pe stadionul Lujniki

PREGĂTIRILE LOTULUI J“ 
DE FOTBAL SE DESFĂȘOARĂ ÎN PLIN 
• Zilnic, antrenamente intense • Sameș — refăcut — 

utilizabil pentru partida de duminică
Ziua a 2-a din programul 

pregătirilor lotului A în vede
rea intîlnirii de duminică, de 
la Moscova, cu echipa Uniu
nii Sovietice, a început cu un 
intens antrenament tehnico- 
tactic pe frumoasa bază 
I.C.S.I.M. Primiți cu multă a- 
tenție de gazde, tricolorii au 
lucrat pe două mari grupe : 
atacanții și mijlocașii (dirijați 
de C. Cernăianu) de o parte, 
fundașii laterali și centrali 
(sub îndrumarea lui V. Stăncu- 
lescu), de alta. Antrenorul Gh. 
Constantin, solicitat de partida 
formației sale care evoluează 
astăzi la Vrața, în compania re
prezentativei Bulgariei, a fost 
lăsat la club, avîndu-se în ve
dere și examenele de mare di
ficultate ale liderului campio
natului nostru în compania 
deținătoarei cupei Franței.

Ritmul de lucru, alert, in
tensitatea. ridicată, au făcut 
din ședința de pregătire de ieri 
dimineață un bun punct de 
plecare al preparativelor pro- 
priu-zise. Au participat la an
trenamentul . de Pe baza 
I.C.S.I.M. 17 dintre cei 18 com
ponent actuali ai lotului. Pe 
margine se află Sameș, cu care 
am stat de vorbă pe îndelete : 
„Am primit o lovitură în pi
ciorul drept în jocul de la Tg. 
Mureș. Nu e vorba de o. rup
tură musculară, ci de o simplă 
contuzie. Doctorul Dumitru 

la cîteva minute după ce au îmbrăcat tri- 
Foto : Alex. DUMITRESCU

pionilor a fost „bătaia mingii", 
unde au realizat o medie de 
8,2 puncte suplimentare, cifră 
care le-a permis să joace de-
gajat repriza de la „prindere". 
Această superioritate s-a mani
festat evident în confruntările

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

Tomescu m-a examinat cu a- 
tenție și mi-a recomandat re
paus timp de două zile. 
Miercuri voi intra în circuitul 
normal al pregătirilor", ne-a 
spus stoperul naționalei și al 
Stelei. Despre lot și jocul de 
la Moscova, Sameș ne mărtu
risea : „Lotul are un bun gaba
rit, are multe elemente tinere, 
unele recomandate și de tur
neul de Ia Universiadă. Am 
maj rămas și cițiva dintre mai 
vechii internaționali. în frunte 
cu Dinu, apoi Boloni. Crișan și cu 
mine. Am auzit că Bălăci are 
o formă remarcabilă. De la 
noi. Marcel Rădueanu mi se 
pare de asemenea într-o exce
lentă dispoziție de joc. Cei 
care l-au văzut, pe viu sau dîn

(Continuare in pag. 2-3)

Etapa a ll-a a campionatului de hochei

MECI ECHILIBRAT
SI SCOR STRÎNS LA GALATI!

Cea de a doua etapă a cam
pionatului republican de ho
chei, Divizia A, programată 
ieri, s-a încheiat cu rezultate 
normale. La Galați, însă, echi
pa locală Dunărea a opus o 
dirză rezistență formației 
Steaua, care — de această da
tă — a cîștigat greu, la limită.

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIREA SF. GHEORGHE 9—2 
(3—1, 2—0, 4—1). Intilnirea din
tre Dinamo și Unirea Sf. Gheor
ghe, mai echilibrată și mai va
loroasă din punct de vedere 
tehnic decît cea din ajun, a 
oferit un spectacol hocheistic 
agreabil, cu multe faze rapide 
și frumoase. Deși, din cauza 
unor indisponibilități, au tre
buit să evolueze în două linii, 
oaspeții au rezistat onorabil in 
prima jumătate a meciului, 
mai ales datorită intervențiilor 
inspirate și curajoase ale por
tarului Kelemen. Au marcat : 
Solyoin 2, Moroșan 2, B. Nagy, 
Malihin, Toke, Tureanu, Axin- 
te respectiv M. Vlad și Un- 
gureanu. A arbitrat Gh. Mure
șean ajutat la cele două linii de 
M- Presneanu și FI. Gubcrnu 
(V. CHIOSE).

S. C. MIERCUREA CILC — 
METALUL RĂDĂUȚI 20—2 
(9—0, 7—0, 4—2.) Ca și în par
tidele precedente gazdele au 
fost tot timpul la cîrma jocu
lui, construindu-și atacurile în 
valuri și desfășurindu-le în vi
teză. Echipa Metalul, mai slab 
pregătită, a ajuns rar la poarta 
gazdelor. Au marcat : T. Mi
klos 4, Todor 3, Bartalis 3, E.

ECHIPELE
DE GIMNASTICĂ 

AU PLECAT
LA BALCANIADĂ
NADIA COMANECI și 
DAN GRECU in fruntea 
celor două reprezentative

Astăzi au plecat la Lju
bljana echipele de gimnastică 
ale României, care intre 11 și 
14 octombrie vor participa la 
cea de a Xl-a ediție a Balca
niadei. întrecerile vor avea 
loc în sala Tivoli, și vor reuni 
gimnaști și gimnaste din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. Se vor decer
na titluri de campioni balca
nici pe echipe, la individual 
compus și pe aparate, precum 
și la gimnastică ritmică mo
dernă.

Organizatorii au stabilit ur
mătorul program de desfășu
rare : vineri 12 octombrie : 
festivitatea de deschidere, 
concursul de gimnastică ritmi
că modernă și exercițiile im
puse (m+f) neoficial ; sîmbălă 
13 octombrie, exercițiile liber 
alese (m+f) și finalele la gim
nastică ritmică modernă.; du
minică 14 octombrie : finalele 
Pe aparate ia gimnastică spor
tivă (m+f).

Loturile României au ur
mătoarea componență : femi
nin : Nadia Comăneci, Emilia 
Eberle. Rodica Dunca. Dumi
tri ța Turner, Anca Kiss, Mari- 
lena Vlădărău și Melita Ruhn. 
antrenori Marta și Bela Ka- 
roly ; masculin ; Dan Grccu, 
Kurt Szilier, Sorin Copoi. Ro
mulus Bucuroiu, Radu Branea, 
Mircea Apolzan si Nicolae 
Oprescu, antrenori Mircea Bă- 
dulescu și Vasîle Coșariu ; 
gimnastică ritmică modernă : 
Mihaela Tirnoveanu. Gcorgeta 
Teodorescu, Rodica Giurgiu, 
antrenoare Ana Moțet.

Joi va avea loc, tot la Lju
bljana, ședința Comitetului 
balcanic.

Antal 3, Demeter 2, Peter 2, F. 
Miklos, Eros, Gabrieli pentru 
învingători, respectiv Halus și 
Curelaru. Arbitri : L. Enciu la 
centru ajutat de R- Cristescu 
și Gh. Lupu — toți din Bucu
rești. (V. PAȘCANU—coresp.).

DUNĂREA GALAȚI—STEAUA 
2—4 (2—2, 0—1, 0—1). De a- 
ceastă dată gălățenii au jucat 
cu multă ambiție, au condus 
cu 2—0 pînă în min 15 și nu 
mult a lipsit să asistăm la o 
mare surpriză. Meciul a fost 
foarte disputat, pe alocuri chiar 
spectaculos, ceea ce a plăcut 
publicului. Din păcate, victo
ria bucureștenilor a fost faci
litată de două erori de arbi
traj intervenite Ia scorul de 
2—1 pentru Dunărea și atunci 
cînd tabela de marcaj arăta e- 
galitate : 2—2 (min. 18). In ce
lelalte două reprize nota de 
echilibru s-a menținut, aceasta 
datorită și formei bune a por
tarului gălățean Morar. Au în
scris : Andrei și Marcu pentru 
gazde, Chiriță 3 și Ioniță pen
tru oaspeți- Au condus : O. 
Barbu (București) la centru, a- 
jutat de L. Petras și T. Sz'abo 
(ambii din Miercurea Ciuc). (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

★
Joi seara va avea loc Ia So

fia meciul tuf din cadrul pri
mei runde a „Cupei Campio
nilor Europeni" la hochei, în
tre Levski Spartak Sofia și 
Ferencvaros Budapesta. Parti
da va fi condusă de arbitrul 
român Ștefan Enciu, care va 
fi ajutat la cele două linii de 
arbitri din țara gazdă.
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DOAR PARTIDA CU TROIS?
STADIOANE CU ȘL FARA

COMPETITORI!
Este un lucru deloc plăcut 

să privești, duminica, o bază 
sportivă fără competitori. O 
bază sportivă bine îngrijită, a- 
menajată cu mult efort colec
tiv, pe care însă absolut ni
meni nu se întrece ! Dezolanta 
imagine am înregistrat-o, pe 
frumoasele terenuri de sport, 
din Calea Dudești, ale între
prinderii „Timpuri Noi". în a- 
fară de paznic și de un tovarăș 
care se ocupa cu niște stupi 
de albine, aflați în dreptul 
popicăriei, nu era nimeni! Dacă 
nu-1 socotim Pe reporterul 
sportiv care, la pas, străbătea 
în lung și-n lat terenurile, in 
speranța că. odată cu scurgerea 
timpului, va veni totuși o echi
pă. un antrenor, un tînăr, mă
car un copil din cartier, cine
va amator de sport. Zadarnic !

Era trecut de ora 10, soarele 
își picura mierea printre plopii 
înalți. dar pe terenurile de 
sport numai castanele își le
pădau treningurile țepoase, să
rind atletic peste ștachetele 
crengilor. Unde erau băieții și 
fetele de la A. S. „Timpuri 
Noi" ? Unde era măcar unul 
din cei aproape 3 000 de elevi 
de la Liceul industrial și de 
la Școala profesională „Tim
puri Noi", unități aflate peste ' 
drum ? Unde erau acțiunile 
sportive cuprinse în planurile 
săptămînale cerute de C.E.F.S. 
Sectorul 3 ? Unde erau între
cerile 
Pe secții, pe întreprindere, 
vederea cărora 
ră aceste 
volei, de 
de tenis 
ringul de 
masă etc. ? Iar dacă nu erau, 
să zicem, dirrtr-o întîmplătoare 
„eclipsă sportivă", unde era 
propunerea ca aceste terenuri 
să fie folosite și de alte 
colective de tineri, din între
prinderile învecinate ? -

★
Este un lucru plăcut să pri

vești, duminica, o bază sporti
vă plină de competitori. Un 
complex sportiv, aflat tot în 
Sectorul 3, pe ale cărui tere
nuri își dispută întîietatea 
peste 2 000 de băieți și fete ! 
Frumoasa imagine am surprin
s-o, pe „Olimpia". cu ocazia 
unui tradițional „Festival spor
tiv școlar". Veniseră aici, în 
Vitan, sportivi din toate șco-

preconizate pe ateliere, 
în 

se amenajase- 
splendide terenuri de 
handbal, de baschet, 
de cîmp, popicăria, 
box, sala de tenis de

Iile acestui cartier bucureștean, 
invitați de către organizatori 
— factorii cu atribuții în sport 
din Sectorul 3. A fost o splen
didă duminică sportivă în aer 
liber, cu zeci de întreceri și 
demonstrații susținute de ti
nerii de la Olimpia București.

Micii sportivi amatori de tir, 
bunăoară, mergeau la poligo
nul special amenajat pe unul 
din terenurile de tenis, iar aici 
îndrumau și supravegheau în
trecerile antrenorii Paul Boreti 
și Marin Ferecatu. La con
cursurile de biciclete pentru 
copii, in „fruntea plutonului" 
se afla Marin Niculescu, la 
startul probelor de alergări 
era prezent Dumitru Paraschi- 
vescu, iar pe ringul de box o- 
ficia Gheorghe Lungu. Așadar, 
„omul potrivit la 
vit", foștii mari 
mijlocul viitorilor 
tivi — specialiștii 
întrecerile „Daciadei".

în rezumat, o duminică pli
nă d« sport, cu sute și sute de 
competitori. Poate prea mulți 
față de capacitatea organizato
rică. Intr-adevăr, în dorința 
de a cuprinde cit mai multi 
tineri în aceste întreceri, fac
torii cu atribuții în sport din 
Sectorul 3 au invitat toți spor
tivii din școli. O 
depășită le spunea 
cerile sportive de 
este să fi invitat 
să participi". Copiii din Vitan, 
însă, au venit toți, iar la cros 
arbitrii au fost pur și simplu 
depășiți de eveniment, de am
ploarea întrecerilor, de nu
mărul mare al celor înscriși. 
S-a alergat, totuși, dar cum ? 
Elevii din clasele mici, alături 
de cei din liceu ; învingătorii 
primind taloane în ordinea so
sirii. dar sosirea fiind în altă 
parte ; cîștigătorii de fapt ne- 
fiind primii, ci ultimii, respec
tiv cei 
cursa !...
ce conta

locul potri- 
sportivi în 
mari spor- 
prezențj la

experiență 
că la între- 
masă „una 

și alta este

care au continuat 
Dar, la urma-urmei, 
cine a ciștigat ?

★
două stadioane din 

două
Așadar.

Sectorul 3 al Capitalei, 
feluri de a privi organizarea 
timpului liber la sfârșit de săp- 
tămînă, și o singură concluzie : 
tineretul iubește sportul, dar 
această dragoste pentru între
ceri se cere cultivată, se cere 
exemplar organizată.

Vasile TOFAN

Iubitorii șahului din România 
au primit cu un sentiment de 
insatisfacție și mîhnire vestea e- 
șecuiui marelui maestru -Florin 
Gheorghiu, care — la recent în
cheiatul turneu interzonal de la 
Riga — a ratat calificarea în 
etapa meciurilor candidaților din 
actualul ciclu al luptei pentru 
titlul suprem.

Reîntors în Capitală, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, Florin Gheor
ghiu ne-a vizitat la redacție, a- 
bătut și decepționat, căutînd în 
sinea sa explicațiile unui rateu 
atît de dureros.

— Pentru început, am dorj cî
teva aprecieri de ordin general 
asupra turneului și a luptei des
fășurate ?

— Cu 13 mari maeștri și o me
die Elo de 2525 de puncte, ne 
spune Florin Gheorghiu, acesta a 
fost cel mai puternic turneu in
terzonal la care am participat 
pînă acum. Lupta a purtat un 
caracter foarte deschis, ade
sea acerb. Grăitor este fap
tul că din 153 de partide dispu
tate 93 — deci peste 60 la sută
— au fost decise, față de numai 
60 de remize. Dar și în marea 
majoritate a acestora, egalitatea 
a fost consemnată după epuiza
rea tuturor posibilităților, jucîn- 
du-se pînă la „regi goi“ pe ta
blă, cum s-a întîmplat în par
tida mea cu Polugaevski, din 
ultima rundă, sau în „maratonul" 
Liubojevici — Romanișin, 110 
mutări, 14 ore de joc efectiv I 
Și exemple s-ar mai putea da. 
Rezistența fizică și echilibrul 
nervos au constituit, în aceste 
condiții de tensiune maximă, e- 
lementele decisive. Cu atît mal 
mult mi se pare demnă de toată 
admirația evoluția strălucită a 
lui Mihail Tal care, cu 14 puncte
— 11 victorii, 6 remize, fără în- 
frîngere —, a ocupat detașat pri
mul loc, întrecînd procentual re
cordul de 80% al lui Fischer la 
„interzonale".

— Filmul întrecerii este cunos
cut. De asemenea, startul exce
lent pe care l-ai avut, talonîndu-l 
pe Tal pe parcursul a 10 runde. 
Am propune să trecem la mo
mentul tău crucial din turneu, 
deși amintirile nu sînt tocmai 
plăcute, acea partidă cu Trois, 
din runda a 12-a.

— Cu Trois mi s-a întîmplat, 
cred, un caz tipic de „orbire 
șahlstă". Adversarul meu, alt
minteri un Jucător tenace și 
conștiincios, a ales, cu negrele, 
un „Tarrasch", intrînd într-o po
ziție grea, cu un pion izolat, 
poziție care trebuia „lucrată" cu 
răbdare, „măcinată", cum se 
spune în vocabularul șahist. în 
loc să adopt această ‘ ’
mală și logică, mai 
versarul meu avea 
minute pentru 22 de 
văzut o combinație 
mat. Sacrificiul de cal a 
fără îndoială, o ____________
Dar nu în partida cu Trois am 
pierdut calificarea, ci în cea ur
mătoare, cu Tal. Liderul clasa
mentului, desprins decisiv, a Ju
cat cu albele o variantă care de 
la mutarea a 3-a era, de fapt, o 
propunere tacită de remiză. Aflat 
într-o stare cumplită de suresci
tare după înfrîngerea din ajun, 
și după o noapte de nesomn, am

■■■
ales o tactică hazardată, pe mar
ginea prăpastie!. Am ajuns In- 
tr-o situație grea șl cu toate că 
tn complicațiile uriașe care au 
urmat am găsit cele mai bune 
continuări de apărare, n-am pu
tut salva partida, -----—-
un tempo, după 
Printr-o ironie a 
mei doi adversari 
și Polugaevski — 
se salveze la un ____ _ _ „ _ _
miză. Dacă cîștigam oricare din 
aceste partide, drumul spre cali
ficare mi

ETALONUL CALI| 
CRITERIU DE AF 

Șl ÎN CAMPIONATELE
Marginalii la Campionatele

Campionatul

de automodele

ÎN CURSĂ,
MAȘINI PILOTATE

5

PRIN ■ ■ ■ RADIO!
Pe pista de modelism de la 

Băneasa-Lac și pe platforma 
din fața Pavilionului de ex
poziții din Capitală s-au des
fășurat. timp de două zile, în
trecerile celei de-a Xl-a ediții 
a campionatelor republicane de 
automodele. Competiția este 
urmărită de fiecare dată cu 
mult interes de iubitorii mi- 
nlautomobilismului, pentru că 
de la un an la altul apar tot 
mai multe noutăți tehnice în 
acest domeniu : tipuri de ma
șini dintre cele mai moderne, 
noi mijloace de propulsie si de 
pilotare, rod al ingeniozității 
ți experienței constructorilor. 
Anul acesta marea surpriză a 
constituit-o splendida mașină 
de Formula I, realizată de Ion 
Bobocel, maestru emerit al 
sportului — dealtfel, promoto
rul acestei discipline la noi — 
mașină echipată cu un motor 
mecanic de 5 cmc și pilotată... 
Prin radio. Ion Bobocel (con
structorul aeroplanelor pe care 
le-am văzut în filmul „Aurel 
Vlaicu" și autorul a numeroase 
alte mașini originale) a făcut 
o demonstrație de înaltă mă
iestrie, cursele acrobatice exe
cutate de micuța *„ELF-9“ fiind 
■urmărite cu admirație de nu
meroșii vizitatori ai Expoziției 
realizărilor economiei naționa
le. De asemenea, este de re
marcat și lansarea în curse ■ 
mîniautomobilelor radio-co- 
mandate echipate cu motoare

pierzînd-o, la 
66 de mutări, 
soartel, ultimii
— Țeșkovski 
au reușit să 
tempo eu re-

se redeschidea...
★

nostru cu Florin 
s-a încheiat aici. Vom

Dialogul
Gheorghiu ______ ______
menționa că locul ocupat repre
zintă cel mai bun rezultat obți
nut vreodată de un șahist român 
lntr-o competiție oficială pentru 
campionatul mondial individual 
masculin dc șah. Și totuși, ei 
constituie un insucces, care tre
buie analizat.

Ne face impresia că în compa
rație cu erudiția sa teoretică, 
forța de joc, forma constantă 
pe care o deține, pregătirea voli
tivă a marelui nostru maestru, 
reprezintă un punct mai slab. 
Fiorin Gheorghiu, ca dealtfel și 
alțl jucători români, nu este o- 
blșnult să reacționeze prompt la 
schimbarea cursului unei partide, 
a caracterului poziției, a situației 
dlntr-o întrecere sau, pur și sim
plu, la rezistența înverșunată a 
unul adversar. In plus, el tra
tează uneori mai ușor întîlnirile 
cu jucătorii mal slabi ignorînd 
faptul că orice concurent, indi
ferent de clasificarea sa, sau de 
coeficientul său Elo, este dornic 
de afirmare. Valorosul nostru 
jucător trebuie să fie, de ase
menea, șl mai critic cu propriile 
sale partide, să nu uite un vechi 
dicton care spune că „în șah 
cel mai greu lucru este să ciștigi 
o poziție... cîștigată".

Desigur, pentru Florin Gheor
ghiu, intrat ferm In familia ma
rilor maeștri de supraclasă, a- 
flat tn plină ascensiune, capabil 
Încă de acumulări și progrese, 
acesta nu este ultimul „interzo
nal". Cu atît mai mult, însă, ar 
fi o greșeală ca ei să lege neca- 
llficarea sa de la Riga doar de 
partida pierdută în fața (ptnă 
mai Ieri) anonimului Trois...

Valeriu CHIOSE

TURNEUL FINAL
tactică nor- 
ales că ad- 
doar 40 de 
mutări, am 
iluzorie de 

fost, 
„sinucidere".

DE OINĂ
(Urmare din pag. 1)
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Mașina radio-comandată „ELF-9", vedeta campionatelor republi
cane de automodele. Constructor și pilot ; ~ ~ 'Ion Bobocel.

electrice, clasă în care s-au e- 
vidențiat creațiile sportivilor 
Victor Manolache — și el un 
vechi pasionat al disciplinelor 
tehnice, Iosif Bock și Ștefan 
Bicu.

La întrecerile campionatelor 
au luat parte peste 40 de con- 
curenți din 7 județe, reprezen
tanții unor centre cu bogată 
activitate în acest domeniu — 
„Dacia" Pitești, Clubul muni
cipal de modelism București. 
.Cimentul" Turda, „Voința" 
Arad. .Semănătoarea" Bucu
rești și altele. Să subliniem 
buna organizare asigurată de 
federația de specialitate, pre
cum și frumoasele trofee acor
date câștigătorilor acestei com
petiții. înscrisă sub genericul 
mobilizator al „Daciadei",

Cîștigătorii probelor: ma
șini cu elice aeriană, juniori — 
Elena Marica („Dacia" Pitești), 
clasele 1,5 cmc și 2,5 cmc ț ti
neret — Mihai Colonescu 

. . 1,5 cmc și
Socaciu („Cimentul" 
2,5 cmc! «eniori 

(..Cimentul"

pe roată, seniori 
(1,5 cmc), V. Vîr- 
cmc), N. Cioceanu 
Stere (10 cmc) — 

i „Semănătoarea". 
Ion 

(C.M.M. Buc.), mo- 
termice și Victor Mano- 

(„Semănătoarea"), mo- 
electrice.

cu tracțiune 
— I. Nenciu 
lanovici (2.5 
(5 cmc), C. 1 
toți de la 
Mașini râdio-comandate 
Bobocel 
toane 
lache 
toare

Viorel TONCEANU

LOTO

(„Dacia" Pitești) 
Eugen 
Turda) 
Gheorghe Barbu ____
Turda) 1,5 și 2,5 cmc. Mașini

NUMAI ASȚAZI $ț MIINE... 
Marile cîștiguri sînt. prezente cu 
regularitate la tragerile obișnuite 
Loto. Luna septembrie, de e- 
xemplu, fără a fi una dintre ce
le mal reprezentative, a furnizat 
intre altele patru autoturisme 
„Dacia 1300“, două cîștiguri a Ci
te 50.000 lei etc. Cel mai recent 
posesor de autoturism', obținut la 
categoria I a tragerii din 23 

.septembrie, pe un bilet achitat 
100%, este Romeo Coroi din 
Tg. Mureș ; la aceeași tragere,

la 
iei.

•*- 5» Cț» , ld «LCCd.?l <
valoarea cîștigurilo'r întregi 
categoria a Il-a s-a cifrat 
frumoasa sumă de 26.839

decisive cu principalele echipe 
adverse. Universitatea Bucu
rești (fostă campioană a țării) 
și C. P. București pe care di- 
namoviștii le-au întrecut clar, 
învinsele au totalizat la sfârși
tul competiției 36 și, respectiv, 
43 de puncte suplimentare față 
de 74 ale învingătorilor.

Alături de dinamoviști s-au 
mal evidențiat două tinere și 
ambițioase formații. Laminorul 
Roman (antrenor Vasile- An
tonie), care a învins pe fosta 
deținătoare a titlului. Universi
tatea București, cu 18—17. da
torită superiorității la „bătaia 
mingii", unde metalurgiștii au 
obținut 10 puncte suplimentare 
față de un punct al studenți
lor) și A.S.A. Constanta (pre
gătită de Gh. Sălccanu »l 
Mircea Toinescu), omogenă în 
toate compartimentele. Aceste 
echipe s-au clasat înaintea u- 
nor formații cu vechi state de 
activitate. Tricolorul Baia 
Mare, cu jucători bine formați 
fizic, a avut o 
ajungînd în 
clasamentului, 
(jud. Suceava)

evoluție ștearsă, 
final... lanterna
Avintul Frasin 
a jucat fără 

convingere și a ocupat locul 7, 
iar Metalul Tîrgoviște, care as
pira la o poziție fruntașă, a 
deziluzionat atît ca prestație 
în joc, cit si în calitatea de 
gazdă, metalurgiștii dedîndu-se 
uneori la acte de indisciplină. 

Nu putem încheia, fără a 
menționa, măcar în treacăt, că 
după o îndelungată abrență, 
reprezentantele asociațiilor
sportive A.E.I. Urlați (jud. 
Prahova) și Energia Rîmnieel 
(jud. Buzău), pregătite de doi 
profesori pasionați. Marian 
Stănescu și. respectiv. Ion Ena- 
che, au reapărut în turneul fi
nal al campionatului, ahunțîn- 
du-se ca echipe de perspectivă^

Date fiind succesele repurtate 
de gimnastica noastră tînără pe 
plan internațional — și ne gin- 
dim, în primul rînd, la afirmarea 
viguroasă de la ultima ediție a 
campionatelor europene feminine 
de la Copenhaga, ca și la fru
moasele succese ale Ancăl Klss 
sau Rodicăi Dunca pe alte arene 
ale gimnasticii mondiale —, ca șl 
eforturile întreprinse de federația 
de specialitate, cu sprijinul ce
lorlalți factori cu atribuții, 
ne-am fi așteptat ca finalele 
campionatelor naționale de ju
niori, programate la sflrșitul săp- 
tămînii trecute.in sala Sporturilor 
din Tg. Mureș, să se transforme 
lntr-o amplă trecere în revistă a 
progresului înregistrat de cei mai 
valoroși reprezentanți al acestui 
sport din secțiile și asociațiile 
sportive fruntașe ale țârii. Eta
lonul calității, singurul criteriu 
de apreciere obiectivă a rezulta
telor, trebuie să acționeze, mal 
mult ca oricînd, și în competi
țiile interne ale gimnasticii noas
tre.

Din păcate, această ediție a 
întrecerii gimnastelor și gimnaș- 
tilor juniori nu s-a mai ridicat, 
ca in alțl ani, la nivelul dorit de 
spectaculozitate și măiestrie teh
nică. Am înregistrat, mal întîi, 
un număr redus de concurente șl 
concurenți la 
clasificare — 
cat. I (!), 12 
dintre care 2 
intr-o singură 
cu o evoluție 
mai trei aparate ; la maestre au 
fost prezente 14 gimnaste, iar la 
maeștri 10 —, pentru a nu ne 
referi decît la aspecte statistice 
ale competiției, tn plus, ceea ce 
interesează desigur intr-o mult 
mai mare măsură, este aspectul 
pur sportiv al întrecerii, și aici 
e locul să menționăm că nivelul 
tehnic la care s-au prezentat 
gimnastele și gimnaști i noștri ti
neri nu e cel pe care-1 așteptam. 
Rar ne-a fost dat să vedem A- 
TÎTEA RATARI într-un concurs 
al maestrelor șl maeștrilor șl este 
fără Îndoială tristă constatarea 
că s-au putut cîștlga titluri na
ționale cu cîteva ratări ! Este, 
desigur, o situație asupra căreia 
— nu ne îndoim — organele 
competente ale federației vor ză
bovi pe îndelete, o vor analiza 
cu responsabilitate și vor adopta 
măsurile care se impun.

Mal mult decît In alti ani. 
campionatul s-a desfășurat sub 
semnul superiorității gimnastelor 
și gimnaștilor bucureșteni. Mun
ca desfășurată cu pasiune și dă
ruire de colectivul de antrenori 
de la Clubul Sportiv Școlar 
Triumf s-a materializat prin cu
cerirea unor frumoase succese, 
care atestă buna calificare

unele categorii de 
patru gimnaști la 
sportive la cat. I, 
au participat doar 
probă, iar o alta, 
incompletă, la nu-

naționale I 
compelenS 
la această® 
să amintii 
acestui cil 
mai In sl 
bucurind ul 
cleri la I 
din Capita 
Un frumca 
gaj at Intri 
tate glmnl 
tegoria m| 
lescu și I 
au oferit I 
liștilor nul 
nă valoarl 
promițători 
torul aceJ 
peste muia 
te, cu sil 
culorile el 
zentative. I 

Promovai 
plnvaațu 11 
dovedit d 
pentru căJ 
trecerea bl 
devărat, m 
multe prod 
primei no] 
tative. înv 
cula, gimn 
este o ' 
că nu 
tr^i'it, la I 
evWtia la I 
mai multă I 
antrenorilol 
cest tînăr 1 
sigur confil 
ceri de ani 
valoros sul 
se pare da 
de sublinia! 
gător, s-aJ 
neri glmna| 
și de reala
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NUMAI
Cflsâ bund

NE-A OFERIT
La Dinamo, nervii nu lac

Dinamo 
una 
ale 
de- 

In

Tragerea Proiioexpres de as-, 
tfizi io octombrie 1979 se televi
zează în direct incepînd de Ia 
ora 18.20.

Campionatul masculin de h

Odată cu disputarea ultimului 
joc din cadrul celei de a 12-a 
etape, campionatul Divizionar A 
de handbal masculin a intrat in
tr-o destul de lungă ,,vacanță- 
Practic este vorba de aproape 3 
luni, în care atenția va fi con
centrată asupra activității com- 
petiționale internaționale, bogată 
în confruntări la toate nivelele 
de virstă, organizată in țară șl 
peste hotare.

Deocamdată să rămînem în 
„perimetrul" campionatului șl 
să încercăm să concretizăm cele 
cîteva observații furnizate de ul
timul turneu din această toam
nă, cel găzduit de sala Victoria 
din Ploiești șl care a cuprins e- 
tapele a 10-a, a 11-a șl a 12-a. 
Ce se poate spune despre ceîe 
15 meciuri disputate Ia Ploiești ? 
în primul rlnd că rezultatele lor 
au adîncit „ruptura" dintre cele 
două plutoane ale clasamentului. 
Primul dintre ele. alcătuit din 
elita handbalului nostru mascu
lin (Steaua și H. C. Minaur Ba
ia Mare detașate ușor de Dinamo 
București, Politehnica Timișoara 
șl Știința Bacău), ne-a oferit 
jocuri atractive, nu lipsite de 
tensiune, și, mai ales, de sur
prize, așa cum s-au întîmplat 
lucrurile chiar la Ploiești, unde 
Politehnica Timișoara, după ce 
cu o zi înainte a trecut prin 
mari emoții în meciul eu C.S M. 
Borzești (locul VIII cu doar 5 
puncte !), a învins pe Dl? 
București. Această partidă, 
dintre cele mai frumoase 
turneului ploieștean, ne-a 
monstrat încă o dată că 
handbal, ca și în alte sporturi, 
nervii nu fac casă bună cu per
formanța (dlnaftioviștii. iritatl șl 
crispați, au ratat enorm, risipind,

de pildă, 
posibilitatea 
goluri, ratîn 
la 7 m !) și 
mă constitui 
simplu atu
sale. Fără s 
meritele un 
nes(excel 

Țîm 
her* activi 
eă- spunem 
lui Aiexan 
meci» ca și 
fost le nota 
tul fapt, tim 
ționa foarte 
naiul unei 

Plăcut a f 
două 
H. C. Minaur 
prin jocul lo 
productiv, ch 
nil au avut 
tocmai cu po 
echipe din p 
namo Bucure 
au apărut p 
băcăuanii cîș 
ce păreau u 
limită cu 17 
fiind din nou 
cesive stări 
formei slabe 
mai puțin ins 
căzii (Claudiu 
dan, Cornel 

Coborînd p

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vineri, 12 octombrie, aveți și 
dv. posibilitatea de a obține suc
cese asemănătoare. Procurati-vă 
din timp biletele ! Agențiile Lo- 
to-Pronosport vă stau la dispo
ziție astăzi ,și mîine p.entru a ju
ca numerele preferate. MÂI 
MULTE BILETE — MAI MULTE 
ȘANSE, DE SUCCES ! , ' •

*

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 OCTOM

BRIE 1979
Categoria 1 (13 rezultate) 1

„Cupa F. 
mare competi 
echipe a țări 
un nou start

Iată cîteva 
le cinci part 
ciurile dintre 
Iui Mehedinți
Mangalia — B 
Ialomița — A 
fost aminate 
octombrie)-?’-''

Echipa club
Galați a prim 
de Ia S. C. 
tată în Sala 
lăți, a fost u
1 000 de spect 
plaudat victo 
nici : 9—2.
„punctat", în
S. Petrescu, Ș 
ca, N. Stoene 
Bute, S. TîrB

variantă 25% . autoturism , Dacia 
1300 ; Categoria 2 : (12 rezultate) 
13,25 variante a 13--.0Ș3 Iei ; Cate
goria 3 : (11 rezultate) 390,75 va
riante a 666 lei.' s
Report categoria 1 : 74.573 lei. 

AutoturismuL Dacia 1300 de la ca
tegoria 1 a fost obținut de COR- 
MQSU AUGUSTIN din Tg. Mu
reș. .
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JOCURI ATRACTIVE I
UTONUL" FRUNTAȘ
niiinții tului, ajungem și la celălalt 

pluton al campionatului, în care 
problema esențială este evitarea
retrogradării. Mai precis găsirea 
celei de a doua echipe care Re
va afla în această postură neplă
cută la sfîrșitul lunii ianuarie
1980. Și aceasta pentru că una
din cele două se pare că va fi 
Independența Sibiu, echipă în ca
re fuziunea dintre cele două ge
nerații nu este deloc reușită, ti
nerii promovați cu curaj de an- 

—?renorul Helmut Zickeli (alături 
de mai vechi și rutinați hand- 
baliști) fiind, încă, sub cerințele 
impuse de prezența pe prima 
scenă competițională a țării.

Deci, una din patru : Universi
tatea Cluj-Napoca, Dinamo Bra
șov, C.S.M. Eorzești și Gloria 
Arad. Clujenii și brașovenii sînt 
parcă mai... avansați pe acest 
drum al ,,scăpării*4. Ei au jucat 
bine la Ploiești, reușind victorii 
tocmai unde trebuia. Universita
tea învingînd pe Independența, 
iar Dinamo pe Gloria, pe fondul 
unul joc bun, mobil în apărare și 
parcă mai eficient, mai realist 
în atac. în plus, am notat și 
cîteva remarcări pi intre tinerii 
jucători, la Cluj-Napcca. de pil
dă, pe portarul Chirilă, foarte 
dotat și pe o extremă subtilă 
(Marian), iar la Brașov un inter 
cu mari posibilități : Bac ea.

Călin ANTONESCU
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START iN „CUPA
I cea mai 
listică pe 
It duminică

l de la ce- 
lutate (me- 
Lle județu- 
Iva, Litoral 
ila, județul 
ucuieștl au 
pata de 20

pializst din 
pvgiliștilor 

fala, dispu- 
pr din Ga- 

de peste 
care au a- 
rilor local- 
I gazde au 
categoriilor, 
ic, P. Roș- 

Costin, D.
Micu. De

la oaspeți au cîștigat C. Cristea 
și I. Roșea.

Deși întilnirea s-a disputat la 
Timișoara, pugiliștii localnici nu 
și-au putut valorifica avantajul 
terenului propriu și au fost in- 
trecuți de cei de la Metalul Boc
șa : 5—6. S-au remarcat : I. Mo- 
canu, D. Cîuciuc (de la învingă
tori) și E. Pîrvănescu și M. Ciu
botarii, de la gazde. Un rezultat 
asemănător s-a înregistrat și la 
Suceava, unde combinata jude
țelor Suceava -J- Vrancea a pier
dut (5—6) întilnirea cu combina
ta județelor Prahova 4- Dîmbo
vița, echipă oaspete beneficiind 
de aportul cîtorva pugiliști valo
roși frații. Meagu, L. Sandu etc.

0 ClMPULUNG MUSCEL. Vic
torie la un scor neașteptat de 
sever (9—2) în favoarea localni
cilor. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît succesul a fost realizat în 
dauna unei echipe cu o frumoasă 
carte de vizită, Farul Constanța.

Se apropie turul doi al „europenelor44

DESPRE LUCIDITATE Șl CURAJ ANTRENAMENTE DUBLE PENERU „SECUNZI"
Ecourile primului tur al cupe

lor europene s-a stins. Bilanțul 
reconfortant al echipelor noas
tre a intrat în palmares. Dar 
competiția continuă, astfel îneît 
toate privirile se îndreaptă spre 
turul doi. Fotbalul românesc figu
rează ia rubrica lui după
primul tur, alături de cei francez 
si de cel din R. D. Germană. 
In această companie selectă, o- 
bligațiile sînt în continuare mart

După cum se știe, sorții ne-au 
oferit pentru turul H patru echi
pe de prim rang :

NOTTINGHAM FOREST. NAN
TES. T-EF-DS Și EINTRACHT 
FRANKFURT.

S-ar putea crea impresia că 
sorții de la 5 octombrie au fost 
deosebit de severi. Dar aceasta 
este o simplă impresie, deoarece, 
urmărind programarea celorlalte 
două țâri cu 100'« în primul tur, 
ne dăm seama că turul II este 
o proba de forță pentru toți. O 
dovadă sînt echipele rezervate 
fotbalului francez și ce-ui din 
R.D. Germană. După cum ați re
ținut, poate, fotbalul francez a 
primit patru adversari puternici.

DUKLA. STEAUA, EINDHO
VEN LOKOMOTIV SOFIA.

In același timp, fotbaliștii din 
R.D. Germană vor înfrunta pe 
SERVETTE. ARSENAL, STEAUA 
ROȘIE. SUTTGART.

Trebuie să recunoaștem că a- 
ceste ultime patru echipe sînt, 
oricum, de valoarea echipelor 
care ne-au fost rezervate, eonsi- 
derind că Servette este Nantes-ul 
nostru.

De ce am rememorat aceste 
împerecheri de echipe ? Pentru 
că pregătirea turului n trebuie 
făcută cu luciditate, cu curaj și, 
mai ales, fără prejudecăți de 
nume. Am putea spune că prima 
reacție la auzirea viitorilor ad
versari este și primul punct în 
fortificarea echipei pentru dubla 
mar.șâ a turului II.

După meciul de la Cluj-Napo
ca, l-am întrebat pe Angelo Ni- 
culescu : „Ce ați spus băieților 
de la Dinamo în momentul In 
care ați auzit, în Cipru, că vii
torul adversar este Eintracht

NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...
IMPLICAȚIILE UNUI GEST NESPORTIV

să suporte 67 de mi
nute handicapul o- 
mului in minus, de 
care — bine orienta
tă tactic — Chimia 
avea să profite din 
plin.

Anghel e principa
lul vinovat de in- 
frhjgerea echipei sa
le și supărarea con
ducerii tehnice și a 
clubului, a colegilor 
săi era pe deplin 
justificată. Dar „ca
zul Anghel» trebuie 
să dea de gtadit se
rios antrenorilor D. 
Anescu și I. Circiu- 
mărescu, președinte
lui angajat al clubu
lui, D. Dragomir, 
pentru că ieșirea lui 
Anghel nu este izo
lată. în zece etape, 
echipa a acumulat 8 
cartonașe galbene (Ba
dea, Li că, P. Manea, 
Pană, Ciocioană și 
Petre Petre — 
ultimii cite două), iar 
Anghel este al treilea 
jucător eliminat (du
pă P. Manea și A. 
Mincu). De la pro
movarea in prima dl-

După cum se știe, 
F. C. Scornicești a 
pierdut duminică cu 
1—4 la Rm. Vilcea, 
după ce a condus 
cu 1—0 din minutul 
î I Această inirîngcre 
putea fi și mai seve
ră. Cel puțin de 4 
ori. Stanca, Gingii, 
Savu și G. Stan s-au 
aflat in poziții exce
lente de a marca, ul
timii doi permlțîn- 
du-și chiar luxul să 
se joace cu portarul 
advers, tncercînd să-l 
mal dribleze o dată. 
Nu vrem să minima
lizăm cu nimic din 
meritele învingători
lor, care au jucat 
bine, dar soarta par
tidei l-a hotărit a- 
tunci. In minutul 23, 
clnd portarul AN- 
GHEL L-A LOVIT 
CU PICIORUL PE 
TELEȘPAN, CĂZUT 
PE GAZON, CIND 
MECIUL ERA ÎNTRE
RUPT. Pentru gestul 
său necugetat, repro
babil, Anghel a fost 
eliminat și F. C. 
Scornicești a trebuit

DRUMUL... GLORIEI :
Ultimele două cronici scrise 

de semnatarul acestor rinduri 
au coincis cu două evoluții în 
deplasare ale Gloriei Buzău : 
la 15 septembrie, la Iași, 1—2 cu 
Politehnica ; duminică. Ia Craio
va, 0—4 cu Universitatea. Intre 
timp, In clasament, In dreptul e- 
chipei din Buzău au fost trecute 
numai- înfrîngeri, ceea ce a dus 
la înlocuirea întregii conduceri 
(și tehnică, șl administrativă). 
Valeriu Neagu, noul antrenor, 
prezentat echipei cu doar două 
zile înaintea confruntării de la 
Craiova, era total dezorientat la 
sfîrșitul jocului cu Universitatea, 
pentru că noul său ..li- evoluase 
cu mult sub nivelul unei echine 
de Divizia A. Două naivități ale 
portarului Cristian n au dus la 
primirea primelor două goluri ; 
linia de fundași, cu Nicolae ner
vos, cu mult sub forma sportivă

F. R. BOX"
Și totuși, victoriile gazdelor n-au 
fost obținute cu ușurință, ci în 
urma unor partide aprig dispu
tate. Dintre acestea le amintim 
pe cele dintre I. Căprărescu (Fa
rul) — E. Roșu (Muscelul), Qh. 
Vlad (Muscelul) — T. Spînu (Fa
rul), în care primii au cîștigat 
la puncte. De la localnici s-.au 
mai remarcat M. Fulger (cîștigă- 
tor prin abandon în meciul cu 
M. Mihalache) și P. Ungureanu 
(învingător asupra lui N, Gri- 
gore). De la oaspeți, S. Adem 
b.p. V. Voicilă. (D. RADULES
CU — coresp.)

• ORADEA. Selecționata jude
țului Bihor a întrecut-o pe cea 
a județului Cluj, cu o victorie 
la limită : 6—5. Cel mai disputat 
(și discutat) meci a fost cel din
tre L. Pop (Bihor) și I. Miron 
(Cluj), în care primul a primit 
decizia de învingător. (I. GHIȘA 
— coresp.) 

Frankfurt ?• Antrenorul a răs
puns în stilul lui personal : 
„Le-am spus că au, In sfîrșit, 
un adversar pe măsura echipei 
noastre. Le-am mai spus că jo
cul echipelor vest-germane con
vine echipelor românești. Le-am 
amintit că ia Koln Dinamo a 
condus cu 2—0 o echipă nu mai 
puțin celebră și că numai arbi
trul Jelinek a vrut ca istoria să 
se scrie altfel. Le-am mai amintit 
că Înainte de Mondialul din Me
xic, in preziua tragerii la sorți, 
am declarat că mi-ar părea 
foarte bine să cădem cu echipa 
R. F. Germania, și asta nu nu
mai pentru faptul că realizasem 
un frumos 1—1, la Stuttgart, cu 
echipa lui Helmut Schon. In sfîr- 
șit, le-am spus că în această tra
gere la sorți pentru turul II n-aș 
schimba pe Eintracht cu nici una 
din celelalte trei echipe pe care 
sorții le-au oferit fotbalului ro
mânesc. Bineînțeles, că am con
siderat necesar să schițez, încă 
din Cipru, tot ce avem de făcut 
pentru ca argumentele prezentate 
mai sus să rămină valabile".

Așadar, una dintre echipele 
noastre a început antrenamentul 
pentru turul II la cîteva minute 
după tragerea la sorți. Afirmația 
este doar aparent paradoxală, 
deoarece această argumentație ni 
se pare deosebit de importantă. 
Un antrenor consideră că obli
gația lui principală, în chiar 
primul moment, este demitizarea 
adversarului, adică situarea lui 
în contextul prezent al fotbalu
lui, cunoscind faptul că noi o- 
bișnuim deseori să ne împovă
răm cu o serie de complexe de 
inferioritate, bazați nu atît pe 
situația la zi, cit pe antecedente 
„istorice", care nu fac decît să 
liciteze valoarea adversarului.

Nu știm dacă argumentele lui 
Angelo Nlculescu vor rezista în 
totalitate în turul II. (Fotbalul 
este un imperiu al tuturor po
sibilităților). Știm însă că star
tul din Cipru, la cîteva minute 
după aflarea sorților, este unul 
foarte inspirat, indiferent de re
zultatul final.

Ioan CHIRILĂ

vizie (performanță' 
mult apreciată de iu
bitorii fotbalului), e- 
chipa, cu eforturi 
stăruitoare, a înre
gistrat vizibile acu
mulări în privința jo
cului practicat. dar 
ea este trasă înapoi 
de jocul dur. de ges
turile nesportive ^le 
unora dintre compo
nent ii ei. Chiar la 
Rm. Vîlcea, în afară 
de Petre Petre și 
Badea, Ciocioană sau 
A. Mincu ar mai fi pu
tut primi cartonașe 
galbene, pentru că, 
după marcarea golu
lui, ei s-au angajat 
într-o surprinzătoare 
suită de faulturi, că
reia portarul Anghel 
i-a pus capac, cum 
se spune. La cunoscu
tele preocupări pen
tru îmbogățirea arse
nalului tehnico-tactic, 
acești jucători tre
buie să adauge o dis
ciplină fermă, fără 
de care obiectivele 
echipei vor întîrzja 
să se realizeze.
Constantin ALEXE

DIN RÂU ÎN MAI RÂU
care l-a consacrat, a fost mereu 
prinsă pe picior greșit de 
„vulpoii** Cirțu și Beldeanu ; 18 
mijloc, doar Ghizdeanu a mai 
încercat cite ceva, pentru ca a- 
tacul (cu un Negoescu solist șl 
doar cu patru șuturi la po'irtă) 
n-a putut să lege nici trei pase. 
Să-1 adăugăm și pe Stan : anul 
trecut chemat la lotul reprezen
tativ, pare acum complet ieșit 
din formă. In min, 27. a ratat 
ca un începător cea mai mare 
ocazie a meciului. Față de par
tida de la lași, Gloria a înre
gistrat, în cele trei săptămini 
scurse, patru înfringeri, o scăde
re îngrijorătoare a potent îalu’nl.

Mircea TUDORAN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
0 F. C. BAIA MARE și POLI

TEHNICA IAȘI — TURNEE ÎN 
POLONIA. Divizionarele A F. C. 
Baia Mare și Politehnica Iași, 
profitînd de întreruperea cam
pionatului, vor efectua turnee în 
Polonia. Prima va susține 3 
jocuri, la invitația echipei cam
pioane Ruch Chorzow (una din
tre adversare), iar cealaltă este 
invitata (pentru două jocuri), 
formației Gwardia Varșovia.

(Industria
— Turcu 
(Steaua),

ROMANIA — UNGARIA, SE
LECȚIONATE U.E.F.A. ’82. Astăzi, 
la Pîncota, lingă Arad, se va 
disputa partida amicală dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A 
’82 ale României și Ungariei. E- 
chipa noastră va avea următoa
rea alcătuire : Cîrlan 
sîrmei Cîmpia Turzii) 
(C.S Tîrgoviște), Tone țobcauaj, 
Gheorghiu (Politehnica Iași), Dră- 
jan („U“ Cluj-Napoca) — Chifîi 
(Universitatea ’ ««-«a..

reanu (F.C.M. Galați), 
(Metalul București) — 

Timișoara), 

Craiova), Picătu-
Iosifescu 

Hambaraș 
____ _____ __ Akerman 

Gloria Arad), Bogheanu 
Rezerve vor fi

(C.S Ș.
(C.S.Ș.
(F.C.M* : Galați). _______ ___ _
Tudor (Dinamo București), Col-

Ieri dimineață, componențil Io- 
tului^național B se aflau la an
trenament pe gazonul stadionului 
„1 Mai" din Pitești. Partida in
ternațională de duminică. Ro
mânia (B) — U.R.S.S. (B), se va 
disputa la ora 11 și antrenorii 
C. Drăgușin și FI. Halagian efec
tuează pregătirea de bază dimi
neața, Ia era jocului, iar după- 
amiază conduc antrenamentele 
tehnic o-tactice și de individuali
zare.

In general, componențil lotului 
se prezintă bine, mai ales fizic, 
dar la controlul medical efectuat 
(care va fi continuat) de dr. FI. 
Brâtilâ au apărut unele proble
me. Stancu și Carabageac au a- 
cuzat ușoare accidentări, dar se 
fac eforturi și se speră ca ei să

• GRUPUL „SPERANȚELOR * 
RĂSPUNDE PROMPT LA COMENZI

Ieri, lotul reprezentativ de ti
neret și-a continuat pregătirile 
în vederea Intilnirilor internațio
nale ale acestei săptămini : —
cu formația braziliană Vitorii 
Santos și duminică cu echipa si
milară a U.R.S.S. Dimineața, an
trenorul Robert Cosmoc a avut 
mai intii o discuție cu compo- 
nenții Iotului despre ideea de joc 
a echipei conturată In așezarea 
1- 4 4 2. Apoi a urmat un an
trenament complex de aproxima
tiv W de minute.

PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. I)

transmisiunea televizată a în- 
tilnirii cu Young Boys, au avut 
o probă a afirmației mele. Im
portant este să ajungem ia o 
dară și bine adoptată idee de 
Joc și — lucru pe care l-au 
demonstrat recent formațiile 
de club — să acționăm cu toa
tă convingerea, prin mare 
combativitate, spre a ne impu-

INTRE VESTIAR
• „Universitatea Craiova a știut 

cu trei ore mai devreme de tragerea 
la sorți câ va juca cu Leeds !** A- 
vecm să aflăm acest lucru de ha Bă
lăci, luni, Ic reunirea ToturHor re
prezentative. „Vineri, la antrenament, 
a continuat Bclaci, mucalitul nostru 
Cirțu a zis : *Să vedeți câ noi vom 
juca cu Leeds, F.C. Argeș — cu Not
tingham, iar Dinamo - cu Eintracht!» 
De necrezut, nu ? !...“ Acum, „profe
tul** Cirțu mai ore de răspuns la o 
singură întrebare : cite echipe ro
mânești se vor califica în turul M î... 
0 Pentru că, efectiv, n-a fost soli
citat. portarului Constantin (Chimic) 
nu I se putea acorda neta. A avut 
însă un singur șut pe spațiul porții, 
a gafat și a primit un gol de... în
cepător pentru care a obținut... 
nota 4. „Decit... nimic", și-o fi spus 
el. • Cel mai bun jucător de Ic 
F.C. Scornicești a fost „bâtrînur 
P. Manea. In ciuda gabaritului de 
halterofi4 de categorie superioara, 
•I a luptat exemplar, a alergat (și 
pentru... Șoarece și Pițurcâ), dove
dind și o buna tehnică in conduce
rea balonului. 0 Crainicul radioului 
Nicolae Sec o șan a avut bucuria de 
a transmite duminică, de ’la Trtni- 
șoana, cu ocazia meciului Politeh
nica — Olimpia Sa tu Mare, cel 
de-ci 300-lea meci de Divizia A. 
La mai multe . 0 Jean Grama, fos
tul fundaș central al echipei Progre
sul Bucureșt1, și-a făcut debutul... la 
Divizia A în cclitcte de arbitru. El 
o fost delegat, Ic linie, Ic medul 
Politehnica Timișoara — Olimpia Sctu 
Mare, achitindu-se bine de sarcina 
încredințată. 0 Simionaș înainte de 
joc : „După atitea săptămini de 
inactivitate, ci nd am intrat pe teren 
la Tirgoviște aveam parcă emoțiile 
debutului. Și acum, cu Baia Mare, 
le mai încerc pentru câ... Simionaș 
vrea să fie a înălțime intr-un meci 
pe care o să-l vedeți ce frumos va 
fi..." Spusele căpitanului de echipă 
s-au adeverit întru totul. 0 Arbitrul 
constănțean Gheorghe Ispas remarca

ceru și Floareș (C.S.Ș. Bacău), 
Bîscă (F C. Bihor), Rădulescu 
și Matache (F. C. Constanța). Cu 
excepția lui Turcu ceilalți com- 
ponenți ai lotului se pregătesc de 
un an la clubul Luceafărul. An
trenorii echipei sînt Al Lazăr și 
N. Drăgan

0 STEAUA EVOLUEAZĂ AZI 
LA VRAȚA. Formația Steaua va 
susține, astăzi, la Vrața, o par
tidă amicală fiind partenera de 
joc a primei reprezentative a 
Bulgariei.

AZI, ÎN
îri seria a Il-a a Diviziei B se 

va desfășura astăzi etapa a X-a. 
Iată programul și arbitrii : •
Metalul ’Plopeni — Rulmentul A- 
lexandria : I. Mureșan (Cluj- 
Napoca) • Autobuzul București 
— Metalul București : F. Coloși 
(București) — terenul Autobuzul. 
• Chimia Tr, Măgurele — Car- 
pațl Mîrșa : E. Blacioti (Con
stanța) • Mecanică fină Bucu
rești — Rapid București • R. 
Sttncan (București) — terenul 

fie recuperați pînă la ora me
dului. Cum la indisponibilitățile 
de durată ale lui Radu li și M. 
Zamfir, se adaugă și cea a lui 
Stancu, antrenorii tratează si
tuația și prin „prisma44 F. C. 
Argeș, dat fiind faptul că nu
cleul selecționatei secunde a țării 
îl constituie jucătorii formației 
piteștene, care va avea de sus
ținut și meciul din C.C.E. Așa
dar, se lucrează în paralel, dar 
acum toată atenția este acordată 
jocului cu selecționata secundă 
a Uniunii Sovietice. Pentru a- 
ceastă partidă a fost convocat la 
lot și dinamovistul Augustin ca
re, ieri după-amiază, împreună 
cu cel trei jucători de la „U*4 
Cluj-Napoca (Iosif Mureșan, Cim- 
peanu II și Bataeliu), a întregit 
lotul.

După-amiază, pe unul din te
renurile complexului sportiv din 
Ghencea, s-a desfășurat un „joc- 
școală- In compania formației de 
juniori Steaua. In teren a intrat 
formația : Boldici — Negrilâ, Io- 
van, Bumbescu, Ungureanu — 
KIein, Irimescu, Geolgău, Boze- 
șan — Turcu, Terheș. Pe parcurs 
s-au făcut unele modificări, ast
fel că și ceilalți jucători — Nițu, 
Șunda, Gall, M. Marian, Solo
mon II — au fost testați.

LOTULUI A
ne jocul în fața puternicului 
partener de întrecere de dumi
nică".

Ieri după-amiază, lotul a 
disputat un meci de antrena
ment în compania formației 
Automatica. Astăzi dimineață 
este prevăzut un nou antrena
ment — cu accent pe indivi
dualizare — iar după-amiază, 
va avea loc o ședință de pre
gătire cu caracter fizic.

Șl GAZON... :
faptul câ înaintașul Cioacă are 
stofă de „virf”. „Este firesc să mai 
greșească, ctieodatâ, din lipsă de 
experiență ; dar nu este normal ca 
•1 să fie atît de cicâfit in teren de 
către coechipieri. L-am revăzut după 
joc. Nu era supărat, lată, deci, câ 
are și un fond sufletesc bun" 0 Vio
rel Mateianu - după meci : „Știu 
de ce am pierdut. Băieții mei nu 
mai fac acel pressing necruțător ca 
înainte — arma noastră preferată, iar 
cind construim cu mingi lungi „vir- 
furile" de atac sînt in deficit da vi
teză față de fundașii adverși. Cred 
insă câ vom găsi remediile necesare. 
O să vedeți..." 0 Munteanu, fundașul 
stinge al Politehnicii Iași, se eviden
țiază de la meci la meci. Mereu 
combativ și cu veleități ofensive. 
Atenție insă Munteanu : jocul, băr
bătesc, în forță nu trebuie confundat 
cu jocul periculos, care poate pune 
In pericol integritatea corporală a 
partenerului de întrecere ! 0 „Geol
gău î Un jucător extrem de uti1( 
care în ultimul timp a făcut un evi
dent salt voi or ic. joacă la fel de 
bine pe orice post : mijlocaș, ex* 
tremă stingă sou fundaș central I 
Imi amintește de Campo, de la 
Steagul roșu. Și el, cu ani în urma, 
excelent pe orice post". Cuvintele 
sînt ale antrenorului Valentin Stă- 
nescu. 0 Dummicâ, Bumbescu, tî- 
nârul fundaș central al craiovenilor, 
nu a fost trecut pe foaia de arbi
traj. Nici măcar ca rezerva. Ne-am 
interesat dacă e bolnav. Nu este, 
ne-au răspuns oficialii echipei. Bum
bescu jucase în aceeași zi în echipa 
de juniori a Universității, pentru că 
la seniori nu avea loc I „Ștefănescu 
și Tilihoi joacă bine. De ce să-i 
schimb ne spunea, după meci, 
Valentin Stănescu 0 în minutul 75 
al mec’ului de 1a Bacău s-a consu
mat o faza foarte controversată, cu 
implicații și asupra scorului întîl- 
nirii : Ic un fault dictat, în apropie
rea centrului terenului, împotriva 
gazdelor, jucătorii gălățeni — profi
tînd de un moment de neatenție a 
arbitrului I. Pop și speculînd negli
jența ia marcaj a adversarilor — au 
repus mingea în Joc dintr-un alt loc 
(ațiva met'i lateral stingă)., decit 
acela unde se comisese infracțiunea. 
Din executarea loyiturii libere a 
rezultat o acțiune de atac, din 
care Cramer a înscris cel de al 
doilea gol a! oaspețilo-. După meci, 
antrenorul Traian lonescu remarca, 
cu spiritu1 de obiectivitate care l-a 
caracterizat totdeauna : „evident, ar
bitrul I. Pop a greșit, dar nu-i mai 
puțin adevărat câ au greșit și jucă
torii mei, >a faza din min. 75. La 
drept vorbind, vina acestora din 
urmă este mai gravă și lor, în prin
cipal, li se datorează primirea, com
plet gratuită, a golului doi".

DIVIZIA B
Mecanică fină • Oltul Slatina — 
Petrolul Ploiești : A. Forwirtz 
(Timișoara) ® Luceafărul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : A. Deleanu (București) — 
terenul T.M.B. O Gaz metan 
Mediaș — Flacăra Automecanica 
Moreni : D. Ursu (Brăila) • 
F.C.M. Giurgiu — Poiana Cîm- 
pina : V. Ciocîlteu (Craiova) 9 
Șoimii Sibiu — Pandurii Tg. 
Jiu: C. Szilaghi (Baia Mare). 
Toate partidele incep la era 15.



încep fornee/e ECH|pÂ FEMININĂ A ROMÂNIEI
finale ale

C. E. de volei
LYON, 9 (prin telefon), Du

pă o călătorie pe ruta Or
leans — Paris — Lyon, repre
zentativa feminină de volei a 
României a sosit, luni seara, 
la Villeurbanne, un orășel sa
telit al Lyonului, aflat pe 
malul sting al Rhonului. în
trecerile turneului final pentru 
locurile 1—6, la care participă 
formațiile 
Germane, 
Ungariei

Bulgariei, R. D. 
Olandei, României, 

și U.R.S.S., vor avea

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Turneul 1-6. FEMININ : RO

MÂNIA — Ungarie, Bulgaria
— U.R.S.S., R. D. Germană
- Olanda. MASCULIN : Po
lonia — U.R.S.S., Franța — 
Italia, Cehoslovacia — Iugo
slavia

ÎNTÎLNEȘTE FORMAȚIA UNGARIEI 
prezentativa care emite cele 
mai mari pretenții la cîștiga- 
rea titlului este cea a R. D.
Germane, cu Marianne 
meister. Angela Mattke, Anet- 
te Schultz și Christine Mum- 
hardt în sextetul de bază, dar 
nu trebuie omise nici cele
lalte participante, U.ILS.S. — 
campioană europeană, Bulga
ria — cu aceleași jucătoare de 
la Balcaniadă și Olanda — 
fără îndoială surpriza actualei 
ediții, care dispune de nebă
nuite resurse tehnice și fizice.

Sever NORAN

Sports", 
interes 

cei care

loc la „Maison des 
Partidele suscită un 
deosebit, mulți fiind 
doresc să urmărească evoluția 
celor mai bune 6 echipe femi
nine ale „europenelor".

Marți, fetele noastre au fă
cut un antrenament de o oră 
și jumătate, cu dorința fermă 

.de a avea, în cele patru zile 
cît durează turneul, o compor
tare cît mai bună. Primul 
joc al echipei României — de 
fapt și primul joc al grupei 
finale — se va desfășura în 
compania reprezentativei Un
gariei, cîștigătoarea seriei pre-

liminare de la Evreux, meda
liată cu argint și bronz la ul
timele două ediții ale C.E- 
(1975 ; 1977), Antrenorul
formației ungare, Mathy- 
as Garamvolgyi, ne spunea 
referindu-se la turneu : „Am 
făcut un prim pas, avem o 
victorie asupra Olandei, dar ne 
așteaptă confruntări și mai 
grele, cea clintii constituind-o 
întilnirea cu România, în care, 
avînd în vedere rezultatele 
consemnate la Szombathely, 
Varna și Constanța, orice scor 
este posibil". La rîndul său, 
antrenorul N. Roibescu, vădit 
afectat de indisponibilitatea 
Marianei Ionescu, accidentată 
în meciul cu echipa U.R.S.S. 
și cea mai bună jucătoare de 
pînă acum, ne-a spus : „Vom 
încerca totul. Fără îndoială, 
adversarele noastre din prima 
zi sînt în formă bună, cum 
dealtfel sînt și celelalte com
petitoare. Victoria asupra Un
gariei ne-ar fi deosebit de 
prețioasă, avînd în vedere că 
pornim, totuși, cu handicapul 
partidei pierdute in compania 
voleibalistelor sovietice. Vom 
începe meciul cu Maria E- 
nache, Victoria Banciu, Doina 
Sâvoiu, Irina Petculeț, Iuliana 
Enescu și Victoria Georgescu". 
După cum, din formația Un
gariei nu vor lipsi Iren Fesus, 
Belanne Szalay, Belanne Fe- 
kete și Laszlone Buzek. Re-

Bur-

După cum se știe, reprezenta
tiva masculină a României va 
evolua, Incepind de astăzi. ta 
grupa de la Nancy (locurile 
7—12), alături de formațiile Bel
giei. Bulgariei, B.D. Germane, 
Greciei și Ungariei. în primul 
med. voleibaliștii noștri urmează 
să tatilnească formația Greciei, 
ta program figurind. ta ordine, 
partidele eu Belgia (joi). Ungaria 
(vineri) și Bulgaria (simbătă).

La Cannes, ta turneul de con
solare. au loc partidele feminine, 
cu participarea formațiilor Bel
giei, Cehoslovaciei. Franței. R.F. 
Germania, Iugoslaviei șl Poloniei.

DINAMO DEBITEAZĂ AZI
Ediția a 23-a a C.C.E. este 

inaugurată astăzi, la Salonic, 
- Prin meciul dintre echipa loca

lă Aris și Dinamo București 
(partidele competiției se des
fășoară, conform regulamentu
lui, în zilele 
de la Salonic 
miercuri, ca 
tării clubului 
că Dinamo și

de joi ; întilnirea 
are totuși loc 

urmare a solici- 
elen). Menționăm 
Aris fac parte

IN €. C. E. LA BTSCDET
din grupa D a C.C.E. și mai 
au ca partenere formațiile 
Maccabi Tel Aviv și Efes Pil- 
sen, S. K. Istanbul.

în vederea intîlnirii de azi. 
Dinamo a deplasat următorul 
Iot : Novac, Popa, Chivulescu. 
Niculescu, Uglai, Braboveanu. 
Fluturaș, Ivascenco, Georgescu. 
Caraion, David. Mihuțâ. Antre
nor : Dan Niculescu.

O RECUNOAȘTERE
(Urmare din pag. 1)

dut, pentru că ei s-au arătat 
capabili de o victorie, de care 
numai greșelile fundașului au 
îndepărtat-o. S-ar fi realizat 
un lucru foarte rar, deoarece 
galezii sînt aproape invincibili 
acasă". La rîndul său, Calwyn 
James, antrenor și comentator 
al postului de radio Cardiff, 
se arăta entuziasmat de jocul 
tricolorilor : „Felicitări ! A fost 
un meci mare. România este 
o echipă care merită să 
văzută mai des aici !“. Iar cu
noscutul Peter West, redactor 
la Times și B.B.C., declara: 
„Evident, românii sint printre 
cei mai buni din lume !“

Ni se pare interesant sâ re
dăm și opinia unui neutru, a 
arbitrului partidei.......................
francezul Palmade 
zut pentru prima 
mâni. Consider 
dumneavoastră a 
meci foarte frumos, pentru că 
nu-i la indemîna oricui să 
realizeze în templul rugbyului 
galez un 12—13. Gazdele au 
depus eforturi evidente pentru 
a cîștiga in extremis. Dar 
România a obținut aici o 
mare victorie, exprimată prin

tie

de simbătă." 
: „I-am vi
oară pe ro
că echipa 

făcut un

CONFERINȚA SPORTIVA EUROPEANĂ 
ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

BERCHTESGADEN, 9 (prin 
telex). Marți după-amiază, în 
această cunoscută stațiune cli
materică bavareză, a fost i- 
naugurată a IV-a ediție a 
Conferinței sportive europene 
la care iau parte reprezentanții 
organizațiilor sportive națio
nale din 28 de țări de pe con
tinent, printre 
nia. în timpu _______
deschidere Conferința a 
salutată de ~
partea Comitetului 
nai Olimpic, 
în numele Adunării

! care și Romă- 
timpul ceremoniei de 

fost 
Willi Daume, din 

Intemațio- 
Thomat Keller, 

generale

a federațiilor internaționala 
sportive, Bo Bengtson, din par
tea Comitetelor olimpice na
ționale europene, de Henri 
Dieuzeide, director în UNESCO, 
și de ministrul Josef Ertl,—în 
numele guvernului federal 
vest-german.

La lucrările conferinței sînt 
prezenți 130 de delegați și 80 
de ziariști acreditați. Delega
ția C.N.E.F.S. este condusă de 
ion Șiclovan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., rectorul Institutului 
pentru Educație Fizică și Sport 
din București.

10-14 octombrie, la Atena

BALCANIADA JUNIORILOR LA SCRIMĂ
Intre 10 și H octombrie. Atena 

va găzdui cea de a II-a ediție a 
Balcaniadei de scrimă dedicată 
juniorilor, la care vor participa 
tineri scrimeri din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turda, întrecerile programtad 
probe pe echipe cit și individuale. 
Lotul României cuprinde următorii

sportivi : G. Betuker, O. Iioch- 
dorfer, E. Guzganu, R. Oros 
(floretă fete), S. Roca, R. Husztl. 
F. Bucur, N. Iile (floretă băieți),' 
R. Szabo, N. Bodoczl, R. Ene, 
L. Lupu (spadă), A Chicullță, F. 
Păunescu, P. Badea, L. Filipolu 
(sabie).

O. 
R.

PREGĂTIREA FIZICA PRECARĂ BAREAZĂ 1RUMUL BOXERILOR NOȘTRI
(Urmirt din pag. I)

limonov și mulți alți meda- 
liați la campionatele europene 
de seniori și juniori ca S. Sa
birov, V. Bobkov (U.R.S.S.), 
D. Geilich. St. Forster, R. 
Nowakowski, J. Fanghâenel 
(R.D.G.), C. Andrejkowski. G. 
Stoimenov (Bulgaria), S. Or
ban, A. Botos, F. Somodi (Un
garia) etc. Acestora li s-au a- 
dăugat pugiliști cubanezi,
gandezi. canadieni, tineri dar 
foarte bine pregătiți, cu bogate 
cunoștințe tehnice.

într-o asemenea companie 
au evoluat boxerii români. A

u-

A VALORII RUGBYULUI ROMÂNESC
aplauzele călduroase de la sfîr- 
șitul meciului".

Delegația noastră a fost 
înconjurată cu deosebit interes 
și de reprezentanții diferitelor 
federații britanice (și să nu 
uităm că partida de la finele 
săptămînii trecute a fost vi
zionată și de neozeelandezul 
R. C. Stuart). Astfel, WALES 
RUGBY UNION S-A ARĂTAT 
INTERESATĂ IN ORGANI
ZAREA UNUI TURNEU DE 
DOUĂ-TREI JOCURI (INCLU
SIV UN MECI-TEST) AL E- 
CHIPEI ȚĂRII GALILOR ÎN 
ROMÂNIA ! Vizita celebrei 
formații ar urma să aibă loc 
in 1982, la un an după sărbă
torirea centenarului lui W.R.U. 
Luni, lotul a primit vizita lui 
Derek Morgan, din comitetul 
de selecție al forului englez, 
o cunoștință mai veche a noas
tră (a însoțit anul trecut echi
pa B a Angliei in România). 
El a declarat că federația en
gleză se gindește la contacte 
viitoare cu România. In fine, 
P. Conroy și M. Cuddy. re
prezentanți ai lui I.R.F.U., au 
prezentat programul probabil 
al turneului de 5 jocuri al e- 
chipei noastre din octombrie 
1980 in Irlanda. Totodată, ei 
au precizat că formația Lein
ster Branch — care va juca

tlPAJLL SOLITARULUI
„Iată patru zile de cînd am plecat, în sanie trasă de citai, 

de Ia tabăra de bază, instalată la Capul Columbia, pe coasta 
canadiană a Arcticii. Am ca obiectiv să ajung la Polul Nord, 
în tentativă solitară. Nimeni n-a reușit aceasta, plnâ acum...- 
Așa.începe jurnalul de călătorie al lui Naomi Uemura (publi
cat în revista „National Geographic" și reluat în ultimul număr 
din „Reader’s Digest"), Ia 9 martie 1978. Citindu-1, te cutremuri. 
Pînă la ce limite a putut să meargă cutezanța acestui exp’ora- 
tor japonez, ce fantastică mobilizare de voință din partea unul 
om, înfruntlnd singur pericole fără număr... Nici ghețurile veș
nice, nici furtunile de zăpadă, nici temperaturi de multe zeci 
de grade sub zero nu l-au putut opri ! Sub tălpicile săniei, o 
crevasă adîncă -se cască în banchiza ce pornește ta derivă. 
Noaptea, în cortul îngropat sub zăpadă, vizită nedorită a sin
gurului viețuitor din aceste locuri, ursul polar. Alimentele nu 
mal pot fi desfăcute din ambalaju' devenit bloc de gheață. Le
gătura radio cu baza se pierde și abia cu greu poate fl refă
cută. Șl, totuși, la 29 aprilie al aceluiași an, ora 13.30 GMT. 
omul și cei 17 cîini ai săi au fost la punctul de confluență al 
tuturor meridianelor. Polul Nord atins de un solitar 1

Naoml Uemura. originar din Tokio, acum ta vîrstă de 38 ani, 
mai are și alte performanțe la activ. Ascensiuni, de asemenea 
solitare, pe piscurile cele mal înalte din America de Sud și 
Africa. Traversare de 12.000 kilometri, din Groenlanda pînă ta

in România la 3 și 7 mai a- 
nul viitor — va cuprinde 14 
actuali sau foști internaționali, 
6 dintre aceștia făcind 
din echipa Irlandei la i 
ediție a Turneului celor 
țiuni !

Despre acest turneu al 
pei pregătite cu talent, 
competență și hărnicie de Vale- 
riu Irimescu, ajutat de un de
butant la cirma naționalei, fos
tul ei căpitan Adrian Matees- 
cu — dar și de tehnicienii cage 
au dat jucători la lot. de în
tregul activ al federației — 
despre acest turneu prestigios 
se va mai vorbi multă vreme 
incă. Am '.'rea să subliniem 
însă, că, de pe acum, gînd urile 
tuturor s-au și îndreptat spre 
viitor. Iar cum viitorul apro
piat va însemna, în primul 
rînd, tradiționalul meci cu 
XV-le cocoșului galic, să con
semnăm două 
pre adversarii 
brie, culese la 
du-se pentru 
Montauban și 
celor 5 națiuni, echipa Franței 
a debutat, recent, în noul se
zon, jucînd pe stadionul Char- 
lety din Paris cu Canada, care 
a evoluat in premieră în Eu
ropa de Vest. Folosind o for
mație nouă, fără Rives șl cu 
o linie a treia inedită (Petris- 
sans, Cristina, Pencot), fran
cezii au învins cu 34—15, fără 
a convinge însă, după cum 
scriu ziarele. în aceeași vre
me, la Bruxelles, Franța B 
(care pierduse în fața Canadei, 
la Lille) învingea Anglia B, 
fără drept de apel, cu 25—9. 
într-un meci cu caracter de
monstrativ.

parte 
ultima 
5 na-

echi- 
cu

informații des- 
de la 2 decem- 
Paris. Pregătin- 
partida de la 
pentru Turneul

Alaska, cu sania. Membru al expediției japoneze care a urcat 
pe Everest în 1970, făctnd parte din echipa de vîrf. Acum vrea "* ------- _. -- . - . ....— jn agcenSjUne

Tentativă progra-
să refacă acest drum pe muntele-record (884? 
solitară, tot cu ajutorul săniei trase de cîinl. 
mată pentru iarna 1980—81.

In fața unor asemenea dovezi de curaj și 
nu poți avea decît un sentiment de profund

paslune sportivă, 
respect.

Radu VOIA

ATLETISM • Finlandezul 
Jouni Kortelataen a terminat în
vingător în concursul de maraton 
de la Kosice — 42,195 km ta 2h 
15:12, urmat de Stanislav Toma- 
nek (Cehoslovacia) 2h lo:41.

BASCHET • In prima zi a tur
neului masculin de la Buenos 
Aires : Selecționata universitară 
a S.U.A. — Bosnia Sarajevo 
94—77 ; Obras SanitarlaS (Argen
tina) — Querbradilla (Porto 
Rico) 104—79.

BOX • Pugillstul spaniol Ro
dolfo Sanchez și-a apărat cu suc
ces titlul de campion european 
la cat super pană, învingîndu-1 
la puncte pe Charles Jurletti 
(Franța), ta meciul disputat la 
Bilbao.

CICLISM • Campionatele mon
diale de juniori au continuat la 
Buenos Aires cu proba de urmă
rire individuală, ta care victoria 
a revenit sportivului sovietic L. 
Gaidls, care ta finală l-a Întrecut

fost pentru ei un examen se
rios care a scos în evidență 
posibilitățile lor de a cîștiga 
un turneu greu, cum au reu
șit să o facă Ion 
Georgică Donici, 
nele pe care mulți dintre 
le manifestă cu 
consecvență.
primul rînd de slaba pregă
tire fizică. ~ 
exemplu, nu .
în condiții normale decît două 
reprize, în ultimul rund fiind 
incapabil să mai atace sau să 
se apere. A pierdut meciul cu 
sovieticul Vladimir Bobkov 
ultimele trei minute. Nu a 
un... accident, ci urmarea 
perficialității în pregătire, 
sile Girgavu, deși clasat pe lo
cul doi și deși a boxat bine 
in general, nu are nici el re
surse suficiente pentru a duce 
în forță un meci de la cap la 
cap. Dezordonat în ceea ce 
privește alimentația, el are 
mereu probleme cu cîntarul, 
lăsind, cum s-ar spune, în sau
nă multe din resursele fizice. 
Și încă ceva : și-a făcut un 
obicei (rău) din a boxa în u- 
nele momente fără gardă. Din 
acest motiv a pierdut un meci 
sigur cîștigat în finala cu cu
banezul V. Donatien, ofcțrin- 
du-i acestuia ocazia să-l facă 
k.o. in ultimele 30 de secunde 
ale meciului ! Extrem de mo
destă a fost comportarea 
„greului" Ion Cernat, exaspe
rant de inactiv în fața unui 
adversar modest. Deși a fost 
nedreptățit de o decizie care

Budușan și 
dar și lacu- 

ei 
exasperantă 

Este vorba în

Dragomir Ilie, de 
poate duce lupta

in 
fost 
su- 
Va-

l-a scos din competiție, debu
tantul Tibcriu Cucu nu a reu
șit să ne convingă de progre
sele pe care în mod normal ar 
fi trebuit să le facă în lot. 
Vasile Silaghi a fost la un pas 
de o mare revanșă în fața fin
landezului Tarmo Uusivirta. Și 
el a cedat în ultima parte a 
meciului, cînd pregătirea 
că superioară a adversarului 
său a decis învingătorul. Du
mitru Șchiopu, în nota sa o- 
bișnuită, nu are încă experien
ță, negăsind soluții în fața u- 
nui adversar cu o tactică de
fensivă cum a fost D. Geilich 
(R.D.G.). Ionel Panaite pro
mitea un meci mare în com
pania cubanezului S. Fernan
dez, dar s-a lăsat surprins de 
o lovitură de k.o. care l-a scos 
din luptă după numai o repri
ză. APĂRAREA SLABĂ este 
o altă lipsă care trebuie reme
diată printr-o pregătire mai 
serioasă, mai atentă. Cucu, 
Șchiopu, Girgavu și chiar cei 
doi laureați, Budușan și Do
nici, primesc adesea lovituri 
pe care le-ar putea evita.

Două locuri I (Budușan și 
Donici), un loc II (Girgavu) și 
două locuri III (Șchiopu și Li- 
vadaru) sînt rezultatele bune 
obținute în turneu. Aceste re
zultate nu ne pot face însă să 
trecem cu vederea lipsurile im
portante semnalate mai sus, a- 
supra cărora antrenorii lotului 
trebuie să se oprească cu mai 
multă atenție și să lucreze cu 
seriozitate pentru eliminarea 
lor.

CAMPIONATE DI FOTBAL ÎN IlIDOPA
IUGOSLAVIA (et. 12) : Velez 

Mostar — Partizan Belgrad 0—0 ; 
Novi Sad — Rijeka 3—1 ; Llu- 
bljana — Sarajevo 2—0 ; Zelez- 
niciar — Napredak 1—1 ; Steaua 
Roșie — Zenica 1—0 ; Hajduk 
Split — Skoplie 0—0 ; Dynamo 
Zagreb — Radnicki Niș 1—1. Cla
sament : 1. Veiez 17 p ; 2 Na
predak 17 p ; 3. Radnicki 16 p.

Grecia (et. 2) : Panathinaikos
— A.E.K. 1—0 ; Panaionlos — Pa-
nahaiki 3—0 ; Aris P A.O.K. 2—0. 
Clasament : 1. Panathinaikos 3
p ; 2. L’thnlkos — 3 p ; 3. Aris — 
3 p.

R. D. GERMANA (et 7) : Jena
— Dynamo Berlin 2—0 ; Halle —
Magdeburg 5—1 ; Erfurt — Riesa 
3—1 ; Zwickau — Chemle Leipzig 
0—3. Clasament : 1. Dynamo
Dresda 12 p (un joc mai putln) ; 
2. Dynamo Berlin 11 p, 3 Halle 
11 p.

UNGARIA (et. 9) ; Ferencvăros
— Gyor 5—2 ; Honvâd — Debre
țin 1—o ; Volan — Vasas 0—0 ;

P.V.S K. 
M.T.K. 
deoton 
ment : 
Honvâd

1
14

Ujpesti Dozsa 1— 
Bekescsaba 2—0 ; vf—" 
Dlosgyor 3—1. Clasa- 

z.
p.

Fcrencvâros 14
3. Videotonp ;

p ; 
ii

Azi, la
SPANIA -

Valencia :

IUGOSLAVIA
echipei lugosla-Selecționerul _ 

viei, Milan Milanici, a anunțat 
lotul pentru meciul Spania ’ — 
Iugoslavia, ce se va disputa azi 
la Valencia, ta cadrul campiona
tului european de fotbal (grupa 
a m-a).

In primul joc, echipa Spaniel a 
cîștlgat - - -■ 
pă mai 
nlel șl

Tot 
două 
C.E.

cu 1—0. Din această gru- 
fac parte echipele Româ- 
Ciprulul.

azi se 
jocuri în 

___ : la Cracovia.________ „ 
landa (gr 3) șl la Praga, Ceho
slovacia — Suedia (gr. 5).

dispută alte 
preliminariile 

Polonia — Is-

TELEX* TELEX
pe americanul G. Lemond. A 
Competiția contracronometru
„Marele Premiu44 de la Lugano 
a revenit rutierului francez Mi
chel Laurent (77,500 km în lh 
45:07 — medie orară 44,231 km). 
• Cursa pe etape „Steaua Spe
ranțelor44, desfășurată în Franța, 
a fost cîștigată de suedezul Sven 
Ake Nilsson, urmat de olandezul 
Maas. Francezul Hinault s-a si
tuat pe locul 6.

FOTBAL • Echipa Cosmos 
New York a învins la Singapore 
selecționata orașului cu 3—1.

HOCHEI • La Calgary, ------
ționata olimpică a Canadei 
învinsă de echipa New 
Rangers cu 5—3.

PENTATLON • 
probe în „Cupa 
se desfășoară în 
dental, conduce 
pesta cu 16 046 p.

selec- 
a rost 
York

După 
Europei'1, 
Berlinul 
Honved

patru 
care 

Occl- 
Buda-

ȘAII o In turneul Interzonal 
feminin de la Rio de Janeiro, 
după 10 runde, conduce Nana 
Ioseliani (U.R.s.S.) cu 8 p (2), 
urmată de Valentina Kozlovskala 
(U.R.S.S.) cu 6*/i p. Elisabeta 
Pollhroniade (România) se află 
pe locul 6, cu 5 p (2).

TIR a Proba de skeet din ca
drul campionatelor mondiale de 
tir la arme de vlnătoare, de la 
Montecattlni. ‘ 
țintașul danez Justeseri, 
puncte din 200 posibile. 1 
nta, aceeași probă a 
Italience! Bianca Rosa 1 
— 192 p.

TENIS • în finala I 
de la Bogota, polonezul Wojtek 
Fibak l-a învins pe americanul 
Pat Dupre cu 6—4, 6—1. • La 
Bordeaux : Yannick Noah — Ha
rold Solomon 6—1. 6—7, 6—1, 1—6, 
6—4. • La Kaanapali (Hawaii) :
Bill Scanlon — Peter Fleming 
6—1, 6—1.

a fost ciștigată de
“ , cu 193

La femi- 
revenit 

Hansberg

turneului


